
 

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 
 

2020 Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) sonucunda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 

Üniversitemiz yükseköğretim programlarına girmeye hak kazanan adayların kesin kayıt 

işlemleri 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen sistemlerden yapılacaktır. 

 
E-DEVLET SİSTEMİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ: 
2020-DGS sonuçlarına göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim 

programlarına girmeye hak kazanan adaylar (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay 

Bilimleri  Fakültesi’nin  Uçak  Mühendisliği  bölümü  dışındaki  diğer  bölümleri  hariç) 

kesin    kayıt    işlemlerini    09-13    Ekim 2020    tarihleri    arasında    e-devlet sisteminden 

yapabileceklerdir. 
Kayıt işlemlerini e-devlet sisteminden tamamlayan öğrencilerimizin öğrenci numaraları 

24 saat içerisinde cep telefonlarına SMS yoluyla bildirilecektir. https://kontrol.erciyes.edu.tr 
sitesinden de kayıt yapılıp yapılmadığını online kontrol edebileceklerdir. 

 
ONLINE KAYIT SİSTEMİ (ÖBİSİS)’DEN KAYIT İŞLEMLERİ: 
2020-DGS sonucuna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz yükseköğretim 
programlarına girmeye hak kazanan adaylar ( Sağlık Bilimleri Fakültesi, Havacılık ve Uzay 

Bilimleri  Fakültesi’nin  Uçak  Mühendisliği  bölümü  dışındaki  diğer  bölümleri  hariç) 

kesin kayıt işlemlerini 09-15 Ekim 2020 tarihleri arasında ÖBİSİS (Öğrenci Bilgi Sistemi) 

sisteminden yapabileceklerdir. 

 

 

Online kayıt sistemi (ÖBİSİS) üzerinden kaydımı nasıl yapabilirim?  

Online kayıt sistemi üzerinden https://obisis.erciyes.edu.tr adresine girerek şifremi bilmiyorum 

sekmesinden şifre oluşturup “Online Kayıt” bölümünden kayıt yaptıracaklardır. 

Kayıt yaptırdığınıza dair belge çıktısını (öğrenci belgesini) ÖBİSİS üzerinden alabilirsiniz. 

 

Online  (ÖBİSİS)    veya  E-Devlet  Sistemi  Üzerinden  Kayıt  Yaptıramayan  Adayların 

İzlemesi Gereken Yollar 
Askerlik  durumu  nedeniyle  ÖBİSİS  ve/veya  E-Devlet  sisteminden  kayıt  yaptıramayan 
erkek adayların bağlı bulundukları Askerlik Şubesinden alacakları “Yükseköğretime Kayıt 

Yaptırmasında Askerlik Yönünden Sakınca Yoktur” ibaresini içeren belge ile 2020- DGS sonuç 

belgesinde belirtilen kayıt tarihinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen 

müracaat etmeleri gerekmektedir. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

**HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK 

ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİ, UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI, 
HAVACILIK YÖNETİMİ BÖLÜMLERİNE YENİ KAYIT YAPACAK 

ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ 
 
 

(Daha önceden bizzat kayıt yapılan yukarıda belirtilen bölümlerimize Ülkemizde yaşanan 

Pandemi nedeniyle Pandemi önlemleri kapsamında Yeni kayıt yapacak öğrencilerimize kayıt 

işlemleri online gerçekleştirilecektir.) 

 

1- Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya hak kazandıkları Havacılık ve Uzay 

Bilimleri Fakültesi Havacılık Elektrik-Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor Bakımı, 

Havacılık Yönetimi Bölümlerine (örgün ve ikinci öğretimler)  göre online kayıt 

yaptıracakları tarihler ve kayıt için görevlendirilen öğretim elemanlarımızın adı soyadı ve 

iletişim bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

2- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümüne yerleşen öğrenciler 

kayıtlarını e-devlet üzerinden gerçekleştireceklerdir.  

3- Kayıt İçin Gerekli Belgeler; (Havacılık Elektrik-Elektroniği, Uçak Gövde ve Motor 

Bakımı, Havacılık Yönetimi Bölümleri ) 

a- Diploma (Okuldan veya e-Devletten alınabilir) 

b- Sağlık Raporu “Herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim 

raporu” 

c- Adli Sicil Kayıt Belgesi (Savcılıktan veya e-Devletten alınabilir.) 

BÖLÜM 

ADI 

KAYIT 

TARİHLERİ 

KAYITLARDA 

GÖREVLİ ÖĞRETİM 

ELEMANI 

E-POSTA ADRESİ TELEFONU 

Havacılık 

Elektrik ve 

Elektroniği 

09-15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Ahmet Kerim 

AĞIRMAN 

 

Arş. Gör. Özgür AKSU 

ahmetagirman@erciyes.edu.tr 

 

oaksu@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41053 

 

0 352 207 66 66/41066 

Havacılık 

Elektrik ve 

Elektroniği 

(İÖ) 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Ahmet Kerim 

AĞIRMAN 

 

Arş. Gör. Özgür AKSU 

ahmetagirman@erciyes.edu.tr 

 

oaksu@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41053 

 

0 352 207 66 66/41066 

Havacılık 

Yönetimi 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Nihal 

ÇAKMAK DORUK 

 

Arş. Gör. Mevlüt 

ÜZÜLMEZ 

ndoruk@erciyes.edu.tr 

 

mevlutuzulmez@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41126 

 

0 352 207 66 66/41128 

Havacılık 

Yönetimi 

(İÖ) 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Nihal 

ÇAKMAK DORUK 

 

Arş. Gör. Mevlüt 

ÜZÜLMEZ 

ndoruk@erciyes.edu.tr 

 

mevlutuzulmez@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41126 

 

0 352 207 66 66/41128 

Havacılık 

Yönetimi 

(KKTC 

Uyruklu) 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Nihal 

ÇAKMAK DORUK 

 

Arş. Gör. Mevlüt 

ÜZÜLMEZ 

ndoruk@erciyes.edu.tr 

 

mevlutuzulmez@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41126 

 

0 352 207 66 66/41128 

Uçak Gövde 

ve Motor 

Bakımı 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Mahmut 

ÇELİK 

 

Arş. Gör. Yakup ÇAM 

mahmutcelik@erciyes.edu.tr 

 

yakupcam@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41053 

 

0 352 207 66 66/41115 

Uçak Gövde 

ve Motor 

Bakımı (İÖ) 

09 -15 Ekim 2020 Öğr. Gör. Mahmut 

ÇELİK 

 

Arş. Gör. Yakup ÇAM 

mahmutcelik@erciyes.edu.tr 

 

yakupcam@erciyes.edu.tr 

0 352 207 66 66/41053 

 

0 352 207 66 66/41115 
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4- Adaylar kesin kayıttan önce; Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine 

https://obisis.erciyes.edu.tr/giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre oluşturup 

ÖN KAYIT YAPMALARI gerekmektedir.  

5- Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz görevli akademik personelimizin belirtilen e-posta 

adreslerine kayıt için yukarıda belirtilen sağlık raporu ve gerekli belgeleri (tarayıcıda 

tarayarak) ekleyip göndereceklerdir. Ayrıca öğrenciler cep telefon numaralarını ve 

iletişim adreslerini de kayıt ile ilgili işlemlerde ve teyitlerde kullanılmak üzere 

göndermeleri gerekmektedir. 

6- Aday Öğrencilerimiz kendisi dışında ulaşabileceğimiz bir yakının adını soyadını, yakınlık 

derecesini, cep telefon numarasını ve ikamet adresini de ilgili e-posta adresine ayrıntılı 

olarak belirterek göndermesi gerekmektedir. 

7- Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimizden; 

a- Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümünün (örgün ve ikinci öğretim) tamamı, 

b- Uçak Gövde-Motor Bakımı ile Havacılık Yönetimi Bölümlerinin (örgün ve ikinci 

öğretim) isteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencileri isteğe bağlı 

İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyip istemediklerini yazılı olarak kesin kayıt için 

görevlendirilen akademik personellerin belirtilen e-posta adresine bildirecek 

Mutlaka Havacılık Elektrik-Elektroniği Bölümünün (örgün ve ikinci öğretim) tamamı 

ve Uçak Gövde-Motor Bakımı ile Havacılık Yönetimi Bölümlerinin (örgün ve ikinci 

öğretim)  isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencileri Erciyes 

Üniversitesi Web sitesinde ve ERÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde 

yayınlanan akademik takvime göre ders kayıtlarını yapmaları ve sınav tarihlerini takip 

etmeleri gerekmektedir.  

 İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak istemeyen yeni kayıt yaptıran ve 1. Sınıfa 

devam etmek isteyen öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine 

https://obisis.erciyes.edu.tr/ üzerinden Üniversitemiz web sitesinde yayınlanan 

akademik takvimi takip ederek, akademik takvimde belirtilen sürelerde ders 

kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

 

8- Sağlık Raporu ile kayıt için gerekli diğer belgeleri kesin kayıt için görevlendirilen 

akademik personellerin belirtilen e-posta adresine göndermeyen adayların kesin kayıt 

işlemi yapılamayacaktır. Gönderilen sağlık raporları ve evraklar ile ilgili olarak görevli 

öğretim elemanlarımıza öğrenciler (e-posta adresi, telefon ile) iletişime geçebilecek, sorun 

bulunması halinde sorunlarını iletebilecek veya belgelerini teyit edebileceklerdir. Sağlık 

Raporlarında eksiklik bulunan veya sağlık raporu gönderilmemesi durumunda kesin kayıt 

işlemi yapılmayacaktır. 

9- Kesin kayıt işlemleri sırasında belirtilen tarihlerde öğrencilerimiz kendilerine cep telefonu 

ile ulaşabilecek ve istenen bilgileri verecek şekilde hazır bulunacaklardır. (Cep telefonu 

ile ulaşmada herhangi bir sorun yaşanmaması ve kayıt işlemlerinde aksama olmaması için) 

10- Aday Öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kendileri ile iletişime 

geçilerek kayıt işleminin gerçekleştiği bilgisi verilecektir. 

11- Kesin kayıtları gerçekleştirildikten sonra öğrencilerimiz kayıt için görevlendirilen 

akademik personelin e-posta adresine (tarayıcıda tarayarak) ekleyerek gönderdikleri,  

sağlık raporu ve gerekli diğer belgelerin asıllarını en geç 1 hafta içerisinde “Erciyes 

Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Melikgazi/KAYSERİ” adresine iadeli 

taahhütlü olarak PTT yoluyla göndereceklerdir.  (Evrakların asıllarının gönderilmesi 

öğrencilerimizin sorumluluğundadır.)    

12- Uçak Mühendisliği Bölümünün yeni kayıt işlemleri sadece e-Devlet üzerinden 

yapılacaktır. 

13- Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi kayıt görevlilerine kayıt süreleri içerisinde 

belgelerini ve bilgilerini ulaştırmayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri yapılmayacak olup, 

herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Tüm sorumluluk aday öğrencilerimizde 

olacaktır. 

https://obisis.erciyes.edu.tr/giriş
https://obisis.erciyes.edu.tr/


 

 

 
**SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜMLERİNE YENİ KAYIT 

YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN KAYIT İŞLEMLERİ 
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi- Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik 

bölümlerimize; COVİD-19 Pandemisi nedeniyle alınan Pandemi Önlemleri kapsamında yeni 

kayıt yaptıracak öğrencilerimizin kayıt işlemleri şahsen değil online olarak gerçekleştirilecektir. 

 

  

 

1- Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz kayıt yaptırmaya hak kazandıkları Sağlık Bilimleri 

Fakültesi Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümlerine göre online kayıt 

yaptıracakları tarihler ve kayıt için görevlendirilen öğretim elemanlarımızın adı soyadı ve 

iletişim bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. 

2- Kayıt İçin Gerekli Belgeler; 

a- Sağlık Raporu “Herhangi bir hastalığı olmadığına dair düzenlenmiş tek hekim 

raporu” 

b- Adaylar kesin kayıttan önce; Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemine 

https://obisis.erciyes.edu.tr/giriş yaparak şifremi bilmiyorum sekmesinden şifre 

oluşturup ÖN KAYIT YAPMALARI gerekmektedir.  

3- Yeni kayıt yaptıracak öğrencilerimiz görevli akademik personelimizin belirtilen e-posta 

adreslerine kayıt için yukarıda belirtilen sağlık raporunu (tarayıcıda tarayarak) ekleyip 

göndereceklerdir. Ayrıca öğrenciler cep telefon numaralarını ve iletişim adreslerini de 

kayıt ile ilgili işlemlerde ve teyitlerde kullanılmak üzere göndermeleri gerekmektedir. 

4- Aday Öğrencilerimiz kendisi dışında ulaşabileceğimiz bir yakının adını soyadını, 

yakınlık derecesini, cep telefon numarasını ve ikamet adresini de ilgili e-posta 

adresine ayrıntılı olarak belirterek göndermesi gerekmektedir. 

5- Kesin kayıt yaptıracak öğrencilerimizden; 

Hemşirelik ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık 

Sınıfı bulunmaktadır. İsteğe bağlı olarak hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrencileri 

isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyip istemediklerini kesin kayıt için 

görevlendirilen akademik personellerin belirtilen e-posta adresine gönderdikleri e-

posta da belirtmeleri gerekmektedir. 

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak isteyen öğrenciler, Erciyes 

Üniversitesi Web sitesinde ve ERÜ Yabancı Diller Yüksekokulu web sitesinde 

yayınlanan akademik takvime göre ders kayıtlarını yapmaları ve muafiyet sınav 

tarihlerini takip etmeleri gerekmektedir.  

İsteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı okumak istemeyen yeni kayıt yaptıran ve 1. 

Sınıfa devam etmek isteyen öğrencilerimiz, Erciyes Üniversitesi Öğrenci Bilgi 

Sistemine https://obisis.erciyes.edu.tr/ üzerinden Üniversitemiz web sitesinde 

yayınlanan akademik takvimi takip ederek, akademik takvimde belirtilen sürelerde 

ders kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.  

BÖLÜM 

ADI 

KAYIT 

TARİHLERİ 

KAYITLARDA 

GÖREVLİ ÖĞRETİM 

ELEMANI 

E-POSTA ADRESİ TELEFONU 

Hemşirelik  09 -15 Ekim 2020 Arş. Gör. Nurseli SOYLU  

 

nurselisoylu@erciyes.edu.tr  0352 207 66 66 

Dahili: 28551 

Beslenme ve 

Diyetetik 

09 -15 Ekim 2020 Arş. Gör. Yağmur YAŞAR 

FIRAT 

yagmuryasar@erciyes.edu.tr  0352 207 66 66 

Dahili: 28565 
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6- Sağlık Raporu ile istenilen bilgileri kesin kayıt için görevlendirilen akademik 

personellerin belirtilen e-posta adresine göndermeyen adayların kesin kayıt işlemi 

yapılamayacaktır. Gönderilen sağlık raporları ve bilgiler ile ilgili olarak görevli öğretim 

elemanlarımıza öğrenciler (e-posta adresi, telefon ile) iletişime geçebilecek, sorun 

bulunması halinde sorunlarını iletebilecek veya belgelerini teyit edebileceklerdir. Sağlık 

Raporlarında eksiklik bulunması veya sağlık raporu gönderilmemesi durumunda 

kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır. 

7- Kesin kayıt işlemleri sırasında cep telefonu ile ulaşmada herhangi bir sorun yaşanmaması 

ve kayıt işlemlerinde aksama olmaması için belirtilen tarihlerde öğrencilerimizin 

kendilerine cep telefonu ile ulaşabilecek ve istenen bilgileri verecek şekilde hazır 

bulunmaları önemlidir.  

8- Aday Öğrencilerimizin kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra kendileri ile iletişime 

geçilerek kayıt işleminin gerçekleştiği bilgisi verilecektir. 

9- Kesin kayıtları gerçekleştirildikten sonra öğrencilerimiz kayıt için görevlendirilen 

akademik personelin e-posta adresine (tarayıcıda tarayarak) ekleyerek gönderdikleri, 

sağlık raporu asıllarını en geç bir (1) hafta içerisinde “Erciyes Üniversitesi Sağlık 

Bilimleri Fakültesi Melikgazi/KAYSERİ” adresine iadeli taahhütlü olarak PTT yoluyla 

göndereceklerdir.  (Evrakların asıllarının gönderilmesi öğrencilerimizin 

sorumluluğundadır.)    

10- Sağlık Bilimleri Fakültesi kayıt görevlilerine kayıt süreleri içerisinde belgelerini ve 

bilgilerini ulaştırmayan öğrencilerimizin kayıt işlemleri yapılmayacak ve herhangi bir hak 

talebinde bulunamayacaklardır. Tüm sorumluluk aday öğrencilerimize aittir. 

 
Kayıt İçin önemli Not: 
 

1. “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 
47 nci maddesi ile 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanun, 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi 
Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 28/2/1982 tarihli ve 2629 
sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 
12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki görevlerini ifa 
ederken hayatlarını kaybedenler, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki 
maluller ile 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref 
aylığı alanların çocuklarından” belgelemeleri durumunda katkı payı veya öğrenim ücreti 
alınmayacaktır. 

2. Yükseköğretim programlarına kayıt veya kayıt yenileme sırasında 01/07/2005 tarihli 
ve 5378   sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Özürlülük ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek 
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik uyarınca özürlü olduğuna dair raporu 
ilgili yükseköğretim kurumuna sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti 
tutarlarından, özürlülük oranı kadar indirim yapılır. Özürlü olduğu halde, kayıt 
yaptırma veya kayıt yenileme sırasında özürlü olduğuna dair raporu ibraz edemeyen 
öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, özürlülük oranı kadar yapılacak indirim 
tutarı red ve iadeler kaleminden iade edilir. 

3. Online (OBİSİS) veya e-devlet üzerinden kayıt yaptıran öğrencilerimizin ayrıca kayıt 
tarihlerinde Üniversitemize gelmeleri ve belge getirmelerine gerek yoktur. (Sağlık 
Bilimleri Fakültesi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğrencileri yukarıdaki 
maddelerden sorumlulardır)  

4. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. 
5. Belirtilen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia 

edemezler. 
 
 
 
 
 
 



 

 

DERS İNTİBAKI NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR: 
 
 
 
Dikey Geçiş İle Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin sadece yerleştiği sınava esas olan ön 
lisans programı öğrenimi sırasında alınan dersler üzerinden intibak işlemlerı yapılacaktır.  
Söz konusu dersler için en geç Üniversiteye kayıt tarihini takip eden iki hafta(15 gün) içerisinde 
Öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek intibak işlemini başlatması gerekmektedir.  
İntibak işlemi kayıt işleminden sonra 1 kere yapıldığından bu işlemi yaptırmayan öğrenciler 
intibak haklarından vaz geçmiş sayılırlar. İntibak işlemini başlatan öğrenciler ÖBİSİS üzerinden 
daha önceki öğrenimine ait ders bilgilerini ve notlarını sisteme girdikten sonra not durum 
belgelerini ve ders içeriklerini intibak komisyonlarına şahsen teslim etmek zorundadır. Komisyon 
tarafından yapılan intibak işlemi sonunda öğrenciler bu rapor neticesinde almaları gereken 
dersleri almak ve başarılı olmak zorundadır. 
 
 

 
2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA İSTEĞE BAĞLI VE ZORUNLU 

HAZIRLIK SINIFI BULUNAN BÖLÜMLERE YERLEŞTİRİLEN 
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 

 
Yeterlilik sınavı hakkında Yabancı Diller Yüksekokulu ile irtibata geçilerek bilgi alınması 
gerekmektedir.  
 
NOT: 2020 – 2021 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILINDA BÜTÜN BÖLÜMLERİN HAZIRLIK 
DERSLERİ ÇEVRİMİÇİ OLARAK İŞLENECEKTİR. 


